
1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie.  
7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov 

lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

kolagén

energia, nervy, srdce

výživový 
doplnok

Colafit  60 kociek

Coenzym Q10 s tiamínom 60 mg  60 cps

kĺby výživový
doplnok

výživový
doplnok

cena za 1 ks

1290€

cena za 1 ks

995€Kombinácia hydrolyzovaného kolagénu 
Peptan® F 2000 HD s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej 

tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí, chrupaviek a kože.

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý 
prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie, 

správnemu fungovaniu nervového systému a správnej funkcii srdca.

Kolagén 2000 Aktiv 1 000 mg  120 tbl

bolesť liek1

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Pomáha pri bolesti 

hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov 
a menštruačných bolestiach, znižuje 

horúčku. Obsahuje ibuprofen.

Ibalgin® 400  48 tbl
akcia

545€

445€

bolesť liek2

Keď je rýchlosť a sila dôležitá. Diclobene 
gél - pre spoľahlivú úľavu od bolesti 

chrbta, svalov a kĺbov. Diclobene 
obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Diclobene gél  100 g Obsahuje 99,9% čistý lyofilizovaný 
kolagén bez farbív a prídavných 
látok. Stačí jedna kocka denne. 

Vhodné pre športovcov, seniorov, 
tehotné a dojčiace ženy.

K NÁKUPU
DICLOBENE1 25 mg 20 tbl

(v hodnote 4,75 €)

LEN ZA 0,01 €!

akcia
1810€

1460€

 2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

12,90 € 

 2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

9,95 € 

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
apríl 2016

cena

560€
56,00 €/kg

gél  

Nová karta,
nové odmeny
Vymeňte si ju od 4. apríla
Aktuálna vernostná karta Dr.Max CLUB je platná do 30. 9. 2016.



bolesť, horúčka liek1

Vďaka technológii Optizorb sa začína 
vstrebávať už o 10 minút. Bojuje proti 

miernej až stredne silnej bolesti hlavy, 
vrátane migrény, bolesti zubov, proti 

menštruačným bolestiam, neuralgiám, 
bolestiam chrbta, svalov a kĺbov 

a bolesti v krku. 

bolesť liek1

ATARALGIN® účinkuje proti bolesti 
hlavy a krčnej chrbtice. Uľavuje 

od bolesti a znižuje emočné 
a psychické napätie. 

ATARALGIN® 20 tbl akcia
375€

330€

Panadol® Extra Novum  24 tbl

bolesť hrdla liek1

Na silnú bolesť hrdla.  
Účinkuje proti baktériám.  

Pri problémoch s prehĺtaním. 

Strepsils® PLUS  24 pst akcia
615€

525€

ZĽAVA AJ NA

ATARALGIN®1                                  
50 tbl
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K NÁKUPU 
Panadol® Extra                                                  

Novum1 12 tbl
LEN ZA 0,60 €!

UŠETRÍTE AŽ 

1,60 € 

ZĽAVA AJ NA
Strepsils® PLUS 

SPRAY7 20 ml

nádcha liek5

Obsahuje xylometazolíniumchlorid 
a dexpantenol. Vďaka tomu 

SeptaNazal® nielen uvoľní upchatý 
nos, ale aj pomáha liečiť sliznicu nosa. 
Navyše neobsahuje konzervačné látky.

akcia
450€

370€

SeptaNazal® sprej  
pre dospelých 10 ml

ZĽAVA AJ NA
SeptaNazal® 

sprej                                                       
pre deti5                                  

10 ml

pre 
dospelých

kašeľ liek1

Rad produktov Robitussin™ obsahuje 
sirupy na rôzne druhy kašľa. Robitussin™ 

ANTITUSSICUM a Robitussin™ JUNIOR 
obsahujú dextrometorfánium-

hydrobromid a Robitussin™ 
EXPECTORANS obsahuje guajfenezín. 

Robitussin™  100 ml

akcia
515€

410€

Cena za 1 ks

41,00 €/l

liek5nádcha

akcia
530€

430€

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí od 6 rokov. Éterické 

oleje z mäty a eukalyptu zvlhčia 
a ošetria nosovú sliznicu. Obsahuje 

tramazolini hydrochloridum. 

MUCONASAL® PLUS 10 ml

kašeľ liek1

akcia
620€

555€

ZĽAVA AJ NA
Stoptussin®1 

sirup 180 ml 
a  Stoptussin®1 

20 tbl

50 ml 

111,00 €/l

Stoptussin® 50 ml 
Dvojzložkový liek - antitusikum 

s expektoračným účinkom ako 
jedinečná kombinácia na trhu. 

Obsahuje butamirátium-
dihydrogéncitrát a guajfenezín. 

opar, herpes liek2

akcia
695€

645€
Obsahuje aciklovir, účinnú látku, ktorá 
po preniknutí bunkou bráni množeniu 

vírusu. 

HERPESIN® KRÉM 2 g 

nádcha zdravotnícka 
pomôcka 

akcia
640€

540€

Svojím jedinečným zložením šetrne 
a bez návyku pomáha voľnému 

dýchaniu. Éterické oleje pomáhajú 
pri upchatom nose (tymianový, 

eukalyptový, mätový olej, mentol 
a gáfor). Pre deti od 8 rokov. 

Aspecton® 
sprej do nosa  

30 ml

cena

330€

Pri liečbe sezónnej sennej nádchy najlepšie zaberajú nosové spreje či už na prírodnej 
báze (napr. s obsahom morskej vody alebo vytvárajúce ochrannú bariéru na sliznici nosa) 
alebo tie s obsahom antialergickej zložky. Ak je nádcha silná, môžete účinok podporiť 
aj voľnopredajným antihistaminikom v tabletovej verzii.

VEDELI STE, ŽE? 

24 tbl 20 tbl 24 pst
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viac zdravia aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

alergia, uštipnutie hmyzom liek2

Rýchla úľava pre podráždenú a svrbiacu 
pokožku - svrbiaca vyrážka, uštipnutie 
hmyzom, spálenie slnkom, povrchové 

popáleniny, žihľavka. Forma gélu 
má chladiaci účinok. Obsahuje 

dimetindénmaleinát.

Fenistil® gél 30 g 

akcia
690€

590€

alergia liek4, 5

Okamžitá úľava pri klasickej a sezónnej 
alergii. Livostin® obsahuje levocabastini 

hydrochloridum. LivoReactine® 
obsahuje cetirizini dihydrochloridum. 

akcia
710€

690€

Livostin® 0,5mg/ml 
4 ml alebo 10 ml

alergická nádcha zdravotnícka 
pomôcka 

Mikrosprej morskej vody 
s obsahom mangánu 

na prevenciu a podpornú 
liečbu alergickej 

nádchy. 100% prírodný, 
fyziologický roztok, 

vhodný pre všetky vekové 
skupiny.

STÉRIMAR® Mn  50 ml

akcia
1080€

880€

ZĽAVA AJ NA
STÉRIMAR® Cu 50 ml

176,00 €/l

nádcha, alergická nádcha liek5

Unikátny dvojzložkový 
prípravok kombinujúci 

dekongestívum 
a antihistaminikum na bežnú, 
sezónnu (sennú) i nesezónnu 

(chronickú) nádchu. Rýchlo 
a dlhodobo uvoľňuje nos. Veľmi 

dobre znášaný. 

Vibrocil® 15 ml 

akcia
610€

495€

nádcha zdravotnícka 
pomôcka 

Uvoľňuje upchatie nosa a prinosových 
dutín pri nádche, chrípke a alergiách.

QUIXX® Nosový sprej 
30 ml

akcia
660€

560€

QUIXX® Nosový sprej 30 ml

ZĽAVA AJ NA
QUIXX® soft                                                      

Nosový sprej 
30 ml

alergia liek1

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi 

ako sú alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín. 

Levocetirizin Dr.Max 
5mg 7 tbl akcia

335€

295€

alergia liek1

ZABUDNITE NA ALERGIU a užite si deň! 
Úľava od kýchania, výtoku z nosa, 

slzenia očí. Účinkuje 24 hodín, môže 
sa užívať bez ohľadu na jedlo. Obsahuje 

loratadín. 
* IMS sell-out databáza, kategória 01E1, hodnotové predaje, 

1-12 2015

Claritine® 10 mg 10 tbl

akcia
570€

495€
10 tbl

ZĽAVA AJ NA
Claritine®1 
10 mg 7 tbl

*

prostata liek1

Liek na liečbu ťažkostí s močením 
pri nezhubnom zväčšení prostaty. 

Obsahuje extrakt z plodov serenoy 
plazivej. 

Prostamol® UNO 60 cps akcia
1985€

1685€

pre mužov výživový 
doplnok

Kombinácia extraktu Serenoa repens, 
žihľavy dvojdomej a lykopénu so zinkom, 

ktorý prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny testosterónu v krvi, plodnosti 

a správnej reprodukčnej funkcii. 

ProstaMax 90 cps

akcia
1790€

1590€

Livostin® 0,5mg/ml 
očná suspenzná instilácia 4 ml alebo 

nosová suspenzná aerodisperzia 10ml

L.S
K.

M
KT

.CC
.02

.20
16

.02
84

K NÁKUPU 
LivoReactine1 

10 mg 7 tbl                                         
(v hodnote 3 €)

LEN ZA 0,01 €!

Mn
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prírodné flavonoidy výživový 
doplnok

Originálny prípravok s rastlinnými 
výťažkami. 1 kapsula prípravku obsahuje 

450 mg diosmínu, 50 mg hesperidínu, 
30 mg escínu a 70 mg horčíka. 

akcia
2115€

1965€

VARIVENOL 120 + 30 cps 

únava, vyčerpanie liek1

Obsahuje kombináciu horčíka 
a vitamínu B6, vďaka ktorému sa horčík 
v tele rýchlejšie dopĺňa. Pri nedostatku 

horčíka pomáha znižovať nervozitu, 
únavu, podráždenie, svalové kŕče 

i tŕpnutie.

MAGNE B6® 50 tbl

akcia
735€

635€

kĺby výživový
doplnok

akcia
3860€

3160€

L.S
K.

M
KT

.CC
.08

.20
15

.01
96

Komplexná kĺbová výživa s dlhodobým 
účinkom. 3 aktívne látky - glukozamín, 

chondroitín a kolagén, obohatené 
o ExPur komplex a vitamín C. 

proenzi® ArthroStop 
Rapid+ 180 tbl

kĺby výživový
doplnok

Obsahuje kombináciu glukozamínu, 
chondroitínu, MSM a vitamínu C, 
ktorý prispieva k správnej tvorbe 

kolagénu, a tým k správnej funkcii 
kostí a chrupaviek. 

Complex 3 Aktiv 180 tbl
akcia

2490€

2190€

prírodné flavonoidy výživový
doplnok

Obsahuje mikronizovaný a čistený 
diosmín, hesperidín, escín a rutín. 

Až 80 % častíc týchto látok je menších 
ako 2 mikrometre, čím sa zvyšuje 

ich rozpustnosť a vstrebateľnosť 
z tráviaceho traktu.

DioMax 60 tbl a 120 tbl

akcia
990€

890€
60 tbl

akcia
1790€

1590€
120 tbl

plynatosť, nadúvanie zdravotnícka 
pomôcka

Espumisan®easy 14 vreciek akcia
460€

395€
Účinne uvoľňuje nafukovanie 

spôsobené nahromadením plynu. 
Espumisan® L obsahuje simetikón.

ZĽAVA AJ NA
Espumisan® L1

30 ml

easy 

zápcha liek1

akcia
630€

515€

lactecon®200 ml
Pomáha pri zápche, 

stimuluje pohyblivosť 
hrubého čreva a zabezpečí 

návrat normálnej 
konzistencie stolice. 
Obsahuje laktulózu.

hnačka liek1

Rýchla a účinná liečba hnačky. Úľava 
často už po 1. dávke. Je vhodný 

na liečbu akútnej a chronickej hnačky.
Neovplyvňuje prirodzenú črevnú 
mikroflóru. Imodium® tbl aj cps 

obsahujú loperamidi hydrochloridum. 

Imodium® 20 tvrdé cps

akcia
720€

620€
20 cps

ZĽAVA AJ NA
Imodium®                                                              

Instant1

6 oro tbl

vypadávanie vlasov liek1

Švajčiarsky liek proti vypadávaniu 
vlasov s obsahom aminokyselín, 

vitamínov a stopových prvkov, ktorý 
zároveň zlepšuje ich kvalitu.

Revalid® 120 cps  akcia
2780€

2480€

ZĽAVA 
AJ NA

Revalid® 
ŠAMPÓN 

PROTI 
LUPINÁM 

250 ml

120 cps  

25,75 €/l

Nedostatok horčíka v našom tele môže spôsobovať nervozitu, únavu, ale aj svalové kŕče. 
Horčík, zvaný tiež magnézium, sa odporúča užívať v kombinácii s vitamínom B6, ktorý 
podporuje jeho vstrebávanie.

VEDELI STE, ŽE? 
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dojčenská výživa dojčenská  
výživa

Imunonutrienty (vitamíny A, C a D) 
pomáhajú podporovať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho dieťaťa.
Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská 
výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, 
aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, 
výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich 
starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie 
sú uvedené na obaloch a www.nestle.sk

BEBA® PRO 2, 3, 4, 5, COMFORT 2 a 3 600 g

akcia
1120€

975€
16,25 €/kg

Cena za 1 ks

dojčenská výživa dojčenská  
výživa

akcia
1000€

870€

Lahodná mliečna chuť. Vápnik 
a vitamín D pre normálny rast kostí.                                                    
Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská 
výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, 
aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, 
výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich 
starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie 
sú uvedené na obaloch a www.sunar.sk.

Sunar® complex 2, 3, 4 a 5 600 g

14,50 €/kg

Cena za 1 ks

kolostrum výživový 
doplnok

akcia
2060€

1895€
S obsahom imunoglobulínov 

na podporu imunity je pripravené 
šetrným spracovaním kravského 

kolostra. 

Kolostrum 3x40 cps

mozog výživový 
doplnok

Unikátna kombinácia extraktu z listov 
stromu Ginkgo biloba a omega-3 

mastnej kyseliny DHA. Denný príjem 
250 mg DHA (1 kapsula) prispieva 

k udržaniu správnej funkcie mozgu 
a dobrého zraku.

Ginkgo Pro Brain 60 cps

akcia
1095€

995€

vitalita výživový
doplnok

B-komplex Forte 20 tbl a 100 tbl
Obsahuje komplex vitamínu B1 a vitamínov B2, B3, B5 a B6, 

ktoré prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

akcia
190€

175€
20 tbl

akcia
640€

595€
100 tbl

srdce a mozog výživový
doplnok

akcia
1390€

1290€

Vďaka kombinácii rybieho, ľanového 
a slnečnicového oleja obsahujú kapsuly 

vyvážený pomer omega 3, 6 a 9 
nenasýtených mastných kyselín. Mastné 

kyseliny EPA a DHA prispievajú k správnej 
funkcii srdca. Priaznivý účinok sa dosiahne 

pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.

dojčenská výživa dojčenská  
 výživa

Amilk Bifido obsahuje probiotiká 
Bifidobacterium lactis a tiež nenasýtené 

mastné kyseliny DHA (omega-3) 
a ARA (omega-6). 

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská 
výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, 

aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, 
výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich 

starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie 
sú uvedené na obaloch výrobkov a www.amilk.sk.

Amilk Bifido 2 a 3  600 g

akcia
990€

850€
14,17 €/kg

Garancia dlhodobo 
výhodnej ceny

prírodný extrakt výživový 
doplnok

Rýchla a účinná starostlivosť o močové 
cesty. Stačí 1 malá tableta denne.

Urinal Akut® FORTE  
so zlatobyľou 10 tbl

akcia
1125€

925€

ZĽAVA AJ NA

Urinal Akut®                                                        
FORTE so                                                      
zlatobyľou 

20 tbl

vitamíny výživový 
doplnok

Vitamín C prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému 

a k správnej tvorbe kolagénu.

akcia
325€

265€

ZĽAVA AJ NA
Céčko vitamín C 

100 mg   
príchuť VIŠŇA alebo 

POMARANČ 40 tbl

Céčko MIX vitamín C 
100 mg 100 tbl

100 tbl10 tbl

Cena za 1 ks

Omega 3-6-9 120 cps



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte 
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

viac zdravia aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

opaľovanie kozmetika 

Slnečná ochrana pre všetky 
typy pleti s faktormi SPF30 
alebo SPF50+. Aj vo forme 

kompaktného make-upu.

nechtová mykóza zdravotnícka 
pomôcka 

Zastavte pleseň v počiatku. Excilor® 
preniká do nechta, lieči zvnútra smerom 

na povrch.  Jednoduché použitie. 

Excilor® pero na liečbu 
plesňových infekcií 

nechtov 400 aplikácií akcia
1210€

950€

nechtová mykóza zdravotnícka 
pomôcka 

2- krokový koncept ošetrenia mykózy 
nôh. Prevencia dezinfekciou obuvi. 

Obnovuje a chráni pokožku nôh pred 
opakovaným výskytom infekcie. 

*Darček k nákupu aj pri kúpe Scholl 
kúra na nechtovú mykózu 3,8 ml.

Scholl Kompletná 
súprava pre ošetrenie 

atletickej nohy   4 ml + 10 ml 

akcia
1545€

1445€

2.8
22

G+
33

M
G/

3.3
M

L S
OL

 SK

intímna hygiena kozmetika 

Prispievajú k udržiavaniu zdravého 
vaginálneho prostredia a tým 

predchádzajú vzniku zápalov a iných 
gynekologických ťažkostí. Vo viacerých 

variantoch pre každú ženu, pre každý deň.

LACTACYD® Pharma 
ANTIBAKTERIÁLNY, 

HYDRATUJÚCI, SENZITÍVNY 
a UPOKOJUJÚCI  250 ml 

akcia
725€

695€
  250 ml

27,80 €/l

K NÁKUPU
LACTACYD® 

ANTIBAKTERIÁLNE 
OBRÚSKY  

(v hodnote 3,40 €)
LEN ZA 0,01 €

zubná hygiena kozmetika 

Medicinálna zubná pasta na ochranu 
pred parodontitídou. Má výrazne 

sťahujúci účinok, posilňuje parodont, 
zastavuje krvácanie z ďasien, spevňuje 
zubnú sklovinu a chráni pred vznikom 

zubného kazu.

LACALUT® aktiv  
zubná pasta 75 ml

ZĽAVA -25 % 
NA VYBRANÉ PRODUKTY 

LACALUT® aktiv

NOVINKA

zubné náhrady kozmetika 

Nový fixačný krém blend-a-dent  
EXTRA STARK 70 g sa vyznačuje 

silnejšou fixáciou a dlhšou 
výdržou a vďaka väčšej veľkosti 

vám vydrží dlhšie.

blend-a-dent  
EXTRA STARK 70 g

akcia
835€

625€

vrásky kozmetika 

ZAMILUJTE SA DO VICHY.  Korekčný 
spevňujúci krém proti vráskam 

s celodenným účinkom.

VICHY LIFTACTIV 
SUPREME PNM 50 ml

ZĽAVA 
-6 EUR 

PRI KÚPE 
ĽUBOVOLNÉHO 

PRODUKTU 
Z RADU VICHY 

LIFTACTIV 

opaľovanie kozmetika 

Spoľahlivé UVA a UVB filtre vhodne 
doplnené extraktom z morskej riasy 

Laminaria ochroleuca. S obsahom 
bambuckého masla. Rad BABY možno 

používať u detí už od narodenia.

EQUILIBRIA  opaľovacie 
prípravky pre celú rodinu

cena za 1 ks

990€
od

cena za 1 ks

1415€
od

 2+1
ZADARMO

cena

295€

detoxikácia výživový 
doplnok

Chlorella je skvelým 
antioxidantom 

a obsahuje viac 
ako 20 vitamínov 

a dôležitých minerálov. 
50-60 % sušiny 

chlorelly tvorí proteín. 
Je výborným zdrojom 

betakaroténu, chlorofylu.

TOP GREEN Chlorella  
750 tbl

akcia
1625€

1295€

ZĽAVA -15 % 
NA  VYBRANÉ PRODUKTY 

BIODERMA Z RADU                                                     
Photoderm na tvár

LACALUT® aktiv  
zubná pasta 75 ml

akcia
2835€

2235€
447,00 €/lod 49,50 €/l

89,29 €/kg 39,33 €/l

PNM 
50 ml

4 +10 ml 

Cena za 1 ks

*DARČEK K NÁKUPU
DETTOL SENSITIVE alebo 

REFRESH 250 ml  (v hodnote 3,55 €)

ÚPLNE ZADARMO!



Doprava 
zadarmo

Osobný odber 
100 lekární

Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

-7 €
PRI NÁKUPE 2 PRÍPRAVKOV

TERAZ ZÍSKATE ZĽAVU*

PRE VAŠU CITLIVÚ PLEŤ

*Akcia platí pri nákupe dvoch ľubovoľných prípravkov značky LA ROCHE-POSAY 
v minimálnej hodnote 21 €. Nevzťahuje sa na už zvýhodnené ponuky.
** Štúdia Cegedim, november 2015, Slovenská republika, 75 dermatológov 
odpovedalo na otázku: Ktorý dermokozmetický rad (značku) prípravkov 
odporúčate Vašim pacientom celkovo najčastejšie?

Aj vo 
vybraných 
lekárňach 

Dr.Max

ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 
LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   www.drmax.sk

ZĽAVA AŽ
-10 €

akcia

4690€

3690€
90 vrecúšok

akcia

4390€

3390€

Hydrabio 
Perfecteur SPF 30 
HĹBKOVÁ HYDRATÁCIA  
PRE PERFEKTNÚ PLEŤ

INTENZÍVNE ZJEDNOCUJE PREDCHÁDZA 
STARNUTIU

INTENZÍVNE 
HYDRATUJE

NOVINKA
K NÁKUPU

získate darček 
micelárnu vodu

BIODERMA Hydrabio 100 ml 
v hodnote 6,00 €

ÚPLNE 
ZADARMO

viac na www.drmax.sk 

XLS MEDICAL DIRECT XLS MEDICAL
180 cps

cena

1860€



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na apilikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 
9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Robitussin™ ANTITUSSICUM a Robitussin™ Junior obsahujú  

dextrometorfániumhydrobromid. Robitussin™ Expectorans obsahuje  guajfenezín. Olynth® HA 0,1 % obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Nasivin® 0,05% obsahuje oxymetazolíniumchlorid. NUROFEN® pre deti  
a NUROFEN® pre deti JAHODA obsahujú ibuprofen. Vectavir® obsahuje penciklovir. Akcia platí od 1. 3. do 30. 4. 2016 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

nádcha nádcha

295€
360€

Nasivin® 0,05%
sprej 10 ml

bolesť, horúčka

315€
395€

NUROFEN®  pre deti 100 ml

liek5 liek5 liek1

420€
520€

oči

Ophthalmo-
Septonex®

10 ml

vitamíny

830€
1015€

350€
390€

multivitamíny

1080€
1180€

opary

Vectavir®
tónovaný krém na opary,

10 mg/g dermálny krém 2 g

liek2 liek4 výživový doplnok výživový doplnok

komplex laktobacilov

1290€
1590€

B17 APRICARC  
s marhuľovým olejom 50 + 10 cps

imunitamultivitamíny pre deti

830€
930€

Vibovit®+ Abeceda gummies 
želatínové písmenká 50 ks

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok1295€
1605€

menopauza 

výživový doplnok 2095€
2595€

meranie teploty 

3850€
5180€

Thermoval® baby 
digitálny teplomer 1 ks

zdravotnícka pomôcka

zubná hygiena 

LACALUT® white & repair 75 ml

vonkajšie parazity 

325€
375€

Arpalit® 
Neo sprej

150 ml

kozmetika veterinárny prípravok340€
440€

kĺby

1795€
2215€

GS Condro® DIAMANT 60 tbl

výživový doplnok

hemoroidy

1550€
1970€

HEMOSTOP® SYNBIO - DA VINCI 
60 + 30 tbl + gél 75 ml ZADARMO

výživový doplnok

970€
1115€

31,50 €/l

komplex laktobacilov

835€
985€

Biopron 9® 30 + 10 ks

výživový doplnok

stres, nervozita 

595€
740€

liek1

PERSEN forte® 20 cps

Bion®3 ADULT 30 tbl multiIMUN  90 tbl

150 ml

Olynth® HA 0,1 %, 
nosová roztoková 

aerodisperzia 
10 ml

ZĽAVA AJ NA
NUROFEN®  

pre deti JAHODA1                                              

perorálna suspenzia                                                
100 ml

Bion 3 ADULT 
30 tbl 90 tbl

1 ks

45,33 €/l 21,67 €/l

ZĽAVA AJ NA
Bion® 3 50+         

30 tbl 

K NÁKUPU
multiIMUN 30 tbl 

ÚPLNE ZADARMO!
(v hodnote 6 €)

ZĽAVA AJ NA
Vibovit®+ Aqua,  
Dino alebo ZOO

50 ks
APO - LAKTÍK

for Baby
7,5 ml / 30 denných dávok

GS Merilin Harmony 
60 + 30 tbl

ZĽAVA AJ NA
HEMOSTOP® gél                                             
MAX - DA VINCI                                                    

75 ml

ZĽAVA AJ NA
Arpalit® Neo 

šampón s extraktom 
z čajovníka 250 ml                                            

alebo s bambusovým 
extraktom 250 ml                                            

kašeľ

410€
515€

Robitussin™ 100 ml
ANTITUSSICUM, EXPECTORANS, JUNIOR

liek1

41,00 €/l

cena za 1 ks

meranie krvného tlaku 

3595€
4505€

Tensoval® comfort 
classic 1 ks

zdravotnícka pomôcka
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